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 שלום לכולם,

 אנו שני קורש, אור כהן, הדר בן ארויה, אלמוג אבוטבול ומריה רומננקו. 

 אתגר

פעיל   חלק  לקחת  הצעיר,  הציבור  לילדים,  לגרום  ניתן  כיצד  באתגר  להתמקד  בחרנו  החברתי  האתגר  סדנת  במסגרת 
באמצעות השלכתם לפחי המחזור הכתומים ובכך להגביר את המודעות לנושא ונקיטת פעולות  בהפרדת אריזות ופסולת  

 בפועל. 

 פתרון 

,   CATMOLOבכדי לפתור סוגיה זו, יצרנו מודל תחרותי של איסוף אריזות המבוסס על שימוש באפליקציה קיימת,  
 משתמשים למחזר יותר.  אשר תעבור חידוש ורענון על ידי הוספת יישומים חדשים שיהוו כלי עידוד ל

 רקע 

אדם בישראל  פסולת עירונית ומסחרית מיוצרות בישראל בכל שנה.   מיליון טונות  5.3לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה,  
קצב גידול ייצור    ק"ג פסולת בשנה.  612ק"ג פסולת בחודש ו   51. כמות זו שווה:  בכל יוםק"ג פסולת בממוצע    1.7מייצר  

מחזור    51%בעקבות נתונים אלו, יעד המדינה למחזור הוא    בשנה )מתאים לגידול באוכלוסייה(.  1.8%- כהפסולת הוא  
 !  2030עד 

. עם השנים הנתונים עולים  מהילדים יש סמארטפון  75%-כבר לכ  8בגיל  (, ידוע כי  2015מסקר שנערך בישראל )גלובס,  
צורכי אפליקציות משחק וטלוויזיה. בתאגיד המחזור תמיר  וילדים רבים הופכים לבעלי טלפון חכם. שימוש נרחב נעשה ל

שבדרך מהנה ובעזרת הפרזנטור "דדי החתול" מסייעות בתהליך המחזור. בתמיר   Catomolo השיקו את האפליקציה  
 אלף הורדות בשבוע.  100-כי האפליקציה זכתה ליותר מ הציגו

קת חדירה( וקהל היעד שלנו מתמקד בילדים בגילאי  אסטרטגיית הצמיחה שלנו מתמקדת בשוק קיים, מוצר קיים )העמ
  –)בתי ספר יסודיים(, בעלי מכשיר טלפון חכם. בחרנו בקטגוריה זו על מנת לעודד חינוך מהבסיס למחזור נבון    7-12

 התוצאה תהיה דור שמכיר את חשיבות המחזור בעתיד.  כאשר  

 המיזם 

 QRתחילה חשבנו להוסיף ברקוד סריקה למוצרים שנבחרו להיכנס לפח הכתום. הרעיון שלנו מתמקד בהוספת ברקוד  
לפחים הכתומים בשכונות בקרבת בתי הספר היסודיים כאשר ילדים לפני המחזור יוכלו לסרוק את הברקוד המוצב על 

. לאחר מכן תיפתח הרשאה בתוך האפליקציה  הפח, המכיל "חותמת מיקום" ובכך ימנע אפשרות לסריקה לא מבוקרת
 עצמה לסריקת המוצרים שעתידים למחזר. 

פילטרים   נוספות,  נקודות  ובכך העלאת דרגה באפליקציית המשחק, קבלת  ניקוד  יקבל  וייזרק לפח  כל מוצר שיסרק 
 נוספים עד להגעה למעמד "חתול סמוראי" ובכך לנסות ולזכות בפרסים. 

 מודל עסקי

ינה חברה לתועלת הציבור, היא מתמקדת בכלכלה מעגלית. בחרנו באפשרות שמתוך הכנסות החברה נציג  היות ותמיר ה
פרסומות ובאנרים של חברות המזון באפליקציית המשחק אשר יהווה אפשרות מימון עבור הטבות וקבלת הפרסים. כמו 

שווה להשקעה חוזרת  לית אשר תהאכן, נשמש בהכנסות החברה להגדיל את מספר הממחזרים וליצור את הכלכלה המעג
 של התאגיד בתשתיות המוצר שלנו.  

 אסטרטגיית שיווק ומכירות 

מוכרות,   רשת  אושיות  באמצעות  נגיע  שלנו  היעד  קהל  האל  את   TIKTOKאפליקציית  הנושא  ויראלי  אתגר  ויצירת 
 המשפט #מחזרת_צברת_הרווחת!  

הטובה ביותר ויצברו את סך הנקודות הגבוה ביותר יובטחו פרסים  בכדי לעודד את הקהל שלנו, לאלו שימחזרו בצורה  
 שווים. 



 השקעה מבוקשת 

 פירוט אודות ההשקעה מפורט בטבלה הנ"ל:   

 

 ₪.  163,750מסקר שערכנו, הסכום הכולל שעל חברת תמיר להשקיע במיזם שלנו הינו  
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